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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           26 Nisan 2013
       69471265-305-3950

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Hollanda Prensi Willem Alexander’ın tahta geçme törenine katılmak ve 43. St. Gallen
Sempozyumu’na iştirak etmek üzere; 29 Nisan 2013 tarihinden itibaren Hollanda ve İsviçre’ye
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 26 Nisan 2013
     68244839-140.03-134-315

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 26/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3950 sayılı yazınız.
            Hollanda Prensi Willem Alexander’ın tahta geçme törenine katılmak ve 43. St. Gallen
Sempozyumu’na iştirak etmek üzere, 29 Nisan 2013 tarihinden itibaren Hollanda ve İsviçre’ye
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

29 Nisan 2013
PAZARTESİ

Sayı : 28632



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           26 Nisan 2013

       69471265-305-3943

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           “Ortadoğu’da Kadın ve Güç” konulu konferansa katılmak üzere; 29 Nisan 2013 tari-

hinde İngiltere’ye gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne

kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini

yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 26 Nisan 2013

     68244839-140.03-132-312

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 26/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3943 sayılı yazınız.

            “Ortadoğu’da Kadın ve Güç” konulu konferansa katılmak üzere, 29 Nisan 2013 tari-

hinde İngiltere’ye gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne

kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi

uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2010 tarihli ve 27739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüş-

hane Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yar-

dımcısı başkanlığında;

a) Yurtların bulunduğu ilçelerdeki fakülte dekanları, yüksekokul veya meslek yüksek-

okulu müdürleri,

b) Üniversite Genel Sekreteri,

c) Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı,

ç) Yurt Müdürleri arasından seçilecek bir Yurt Müdürü

olmak üzere en az beş kişiden oluşturulan kuruldur.

(2) Rektör tarafından seçilecek Rektör yardımcısı ile dekanın/müdürün Yönetim Kurulu

üyelikleri, görevleri süresince devam eder. Yönetim Kurulunun bu Yönetmelik hükümleriyle

belirlenen sabit üyelerinin dışındaki üyelerinin görevlendirilmeleri, görevlendirilen üyelerin

değiştirilmesi, Yönetim Kurulunun üye sayısının artırılması hususları Rektör tarafından belir-

lenir.

(3) Yönetim Kurulu her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en

az iki defa toplanarak içinde bulunulan eğitim-öğretim yılı için yurtların kontenjanlarını, aylık

ödenecek yurt ücretlerini ve depozito miktarını belirler. Ayrıca gündemine alacağı diğer konu-

ları da görüşüp karara bağlar. Diğer zamanlarda ise Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya

üye tam sayısının üçte birinin yazılı isteği doğrultusunda olağanüstü olarak üye tam sayısının

salt çoğunluğu ile toplanır.

(4) Yönetim Kurulunca alınacak tüm kararlar, toplantıya katılan üye sayısının salt ço-

ğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul

edilir. Başkanın bulunmaması halinde Genel Sekreter toplantıya başkanlık eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f), (g) ve

(ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (h), (ı), (i) ve (j) bentleri

eklenmiştir.

“d) Depozito miktarını ve yurt ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kurulunun

onayına sunmak,

e) Yurtların yıllık bütçelerini hazırlayarak Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Yurtlarda nöbetçi olarak kalacak personelin fazla çalışma sürelerine ilişkin olarak il-

gili mevzuat hükümlerine göre karar vermek,
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g) Yurtların temizlik ve güvenliği ile ilgili olarak alınması gereken hizmetlerin planla-

masını yapmak ve bu amaçla çalıştırılacak personel sayısına karar vermek,

ğ) Yurtların lokanta, yemekhane, internet salonu, kantin, kafeterya, kuaför, çamaşırhane

gibi sosyal amaçlı olarak kiralanması gereken alanlarını tespit ederek Rektörlüğe bildirmek,”

“h) Bu Yönetmelikte öngörülen disiplin cezalarını uygulamak ve yerine getirmek,

ı) Her eğitim ve öğretim yılının sonunda yurtlarla ilgili rapor hazırlayarak Rektörlüğe

sunmak,

i) Rektör tarafından yurtlarla ilgili olarak verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak,

j) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan diğer görevleri yapmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“(1) Yurtlara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, her yarıyıl başında, ilk kayıt veya

kayıt yenileme tarihleri arasında, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından hazır-

lanan standart başvuru formları ile birlikte aşağıda gösterilen belgeleri yurt idaresine vermeleri

gerekir.”

“g) Depozito ücretinin ödendiğine dair banka dekontu veya muhasebe yetkilisi mute-

medi alındısı,

ğ) İlk aya ait bir aylık yurt ücretinin Üniversitenin banka hesabına yatırıldığına dair

banka dekontu veya muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Yurtlara ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, akademik takvime

göre her yarıyıl başında derslerin başladığı ilk haftanın son iş gününe kadar yapılır. Kayıt yap-

tırmak üzere başvuruda bulunan öğrencilerden yurtların kapasitesi ve başvurular dikkate alı-

narak; yurtlarda kalabilmek için gerekli şartlara haiz engelli öğrenciler, devlet himayesine alın-

mış ve yetiştirme yurtlarında barındırılmış öğrencilerle şehit ve gazi çocuklarına öncelik ta-

nınmak kaydıyla, Üniversiteye yerleştirme puanı daha yüksek olandan başlamak üzere sıralama

yapılarak yerleştirme işlemleri yurtlara başvuru tarihinin bitimini takip eden ilk iş günü sonuç-

landırılarak asıl ve yedek yerleştirme listeleri ilan edilir.

(2) Yerleştirme işlemleri sonucunda yurda yerleştirilen öğrencilerden bu Yönetmeliğin

10 uncu maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte akademik takvime göre eğitim-öğretim dö-

neminin ilk gününden itibaren ikinci haftanın son mesai günü bitimine kadar kesin kayıt yap-

tırmayanlar yerleştirme hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

(3)  Kesin kayıtların bitimini müteakip boş kalan veya boşalan kontenjanlar, takip eden

ayın ilk haftası içinde yedek yerleştirme listelerindeki sıralamaya uygun olarak yerleştirilirler.

Ancak yedek yerleştirme işlemleri sonucunda da boş kalan kontenjanlar ilan edilerek aynı usul-

le başvurular alınır ve yerleştirme işlemleri tamamlanır.
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(4) Yönetim Kurulu her bir yurt için yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını belirle-

yerek ilan eder. Belirlenen kontenjanlara başvurular ve yerleştirme işlemleri yabancı uyruklu

öğrencilerin Üniversiteye kayıtları için Rektörlükçe ilan edilen başvuru ve kayıt tarihleri esas

alınarak bu madde hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Yurtlarda kalma süresi; Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek

yüksekokullarının ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen normal eğitim süresi kadardır. Ha-

zırlık okuyan öğrenciler için bu süre iki yarıyıl uzatılır. Ara sınıflarda yurda giren öğrencilerin

yurtta kalma süreleri kalan eğitim-öğretim süresi ile sınırlıdır. Ancak engelli öğrencilere eği-

timlerini bitirinceye kadar Yönetim Kurulu kararıyla yurtlarda barınma hakkı tanınabilir. Bu

süre sonunda öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Ancak yurtta boş yer olması durumunda normal

eğitim süresi içinde öğrenimini bitirmemiş olan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla yurtlarda

kalabilir.

(2) Kaydı olmayan misafir öğrenciler ile sportif ve kültürel faaliyetler kapsamında gö-

revlendirilen öğrenci ve personel; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının teklifi ve Rek-

törün onayı ile yurtlarda ücret ödemeksizin misafir olarak kalabilir.”

“(4) Üniversiteden dönem izni alarak kayıt donduran veya kayıt yenilemeyen öğrenci-

lerin yurtlar ile ilişiği kesilir. Bu öğrencilerden sadece izin alarak kayıt donduran öğrencilerin

ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen normal eğitim-öğretim süresini aşmamak üzere yurtlara

yeniden başvurmaları halinde sıraya bağlı olmaksızın yurtlara kayıtları yapılır. Diğerleri ise

sıraya tabi olarak yurtlara yerleştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin;

a) Kendilerinin yazılı istekleri,

b) Mezuniyetleri,

c) Haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet halinin bulunması,

ç) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden en az bir yarıyıl veya daha fazla

uzaklaştırma cezası ya da Üniversiten çıkarma cezası ile bu Yönetmelik hükümlerine göre yurt-

tan çıkarma cezası almaları,

d) Mazeret belirtilmeden veya mazeret belirttiği halde bu Yönetmelik hükümlerine uy-

gun olarak süresi içerisinde yurt ücretlerinin ödenmemesi,

e) Yurt yönetimince verilen izin süresinin bitiminden itibaren üç gün içinde haklı ve

geçerli bir mazereti olmadan yurda dönmemeleri, izinsiz ve mazeretsiz olarak üç gün üst üste

yurda gelmemeleri veya üst üste olmasa bile yarıyıl içinde toplamda altı gün izinsiz ve maze-

retsiz olarak yurda gelmemeleri

halinde Yönetim Kurulu kararı ile yurtla ilişikleri kesilebilir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yurt ücretleri ve depozito

MADDE 23 – (1) Yurt ücretleri dönem araları ve yaz tatili dahil oniki ay boyunca aylık

ve peşin olarak ödenir. Ancak öğrencinin fiilen yurtta kalmaması şartı ile Temmuz ve Ağustos

ayına ait yurt ücretleri aylık yurt ücretinin yarısı olarak tahsil edilir. Yurt ücretleri ve depozito

miktarı her eğitim-öğretim yılı başında Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Ku-

rulunun onayı ile tespit edilir. Engelli öğrenciler, devlet himayesine alınmış ve yetiştirme yurt-

larında barındırılmış öğrencilerle şehit ve gazi çocukları olan öğrencilerin yurt ücretleri Yöne-

tim Kurulunun teklifi üzerine Rektörün onayı ile yarısına kadar indirilebilir. Öğrenci yurda gir-

meden önce peşin olarak; depozito vermek ve ilk ayın yurt ücretini ödemekle yükümlüdür.

Yurt ücretlerinin her ayın 20’sine kadar ödenmesi gerekir. Yurt ücretini ödemeyen öğrenciye

bu durum yazılı olarak bildirilir ve ödemesi için on gün süre verilir.

(2) Yurt ücretini ayın 20’sine kadar ödeyemeyeceğini geçerli mazeret beyan ederek bil-

diren öğrenciye, müteakip ayın 20’sine kadar bir defaya mahsus ek süre verilir.

(3) Mazeret belirtmeden veya mazeret belirterek, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen

ek süreler sonunda yurt ücretini ödemeyenlerin yurtla ilişiği kesilir.

(4) Yurtlardan ayrılan öğrencilerin ödemiş oldukları yurt ücreti yurda kayıtlarını yap-

tırdıkları ve yurttan ayrılmış oldukları ay için gün olarak, diğer aylar için ise tam olarak he-

saplanır ve çıkış günü itibarıyla mahsuplaşma yapılır. Borcu olan öğrencinin yurt kaydı yeni-

lenmez ve depozitosu iade edilmez.

(5) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre yurttan çıkış yapmayan veya ilişiği ke-

silmeyen öğrencinin yurt ücretini ödemesi gerekir.

(6) Yurt ücretlerinin ödenmeyen miktarı ile yurt sabit tesislerine, demirbaşlarına veya

diğer malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren öğrencilerden, yurt yönetimince belirlenen zarar

bedeli; öğrenci tarafından yatırılmış bulunan depozito miktarından mahsup edilir, varsa kalan

miktar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil yoluna gidilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/10/2010 27739

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/6/2011 27971
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İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI

TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel

ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim

organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamam-

layıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama

ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,

e)Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin

amaçları şunlardır:

a) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını analitik olarak değerlendirmek.
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b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

c) Tıp eğitimi esnasında öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını ta-

nıtmak.

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş hekimler

tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler düzenlemek.

d) Merkezde gerçekleştirilecek araştırmalar sonunda ülkemizde bulunan endemik tıbbi

bitki türlerini ekonomik ürüne dönüştürme fırsatı oluşturmak.

e) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında uluslararası rekabet gücüne sahip bir merkezi

ülkemize kazandırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlara ula-

şabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Sağlık Bakanlığınca kabul edilmiş olan akupunktur, hipnoz, fitoterapi, hidroterapi

gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını bilimsel yöntemlerle araştırmak, uygulamak

ve öğretmek.

b) Dünyada kabul gören homeopati, osteopati, kupa tedavisi, hirudoterapi, aromaterapi,

biyoenerji gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını araştırarak ülkemizde uygulana-

bilirliğini tespit etmek.

c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekim dışı kişiler tarafından uygulan-

masının önüne geçmek amacıyla hekimleri yetkilendirmek üzere eğitmek.

ç) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri

gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

e) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri

desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve

benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin öğretim eleman-

ları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti’nin onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilir.

Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre

karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, öğretim elemanları arasından en çok iki üyeyi müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Bu yardımcılardan biri Merkezin mali işlerini,

diğeri ise bilimsel koordinasyonu yürütür. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcıla-

rından biri vekâlet eder.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve

denetlemek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın ça-

lışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-

mını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.

ğ) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun

olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde yeni birimler açmak.

h) Açılmış olan birimlere yönetici görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilecek

iki öğretim elemanından oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu

olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya

katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-

ğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim sorumluları davet

edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

ç) Çalışma grupları arasındaki koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel işbirliği önerilerini karara bağlamak.
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Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet alanları dikkate

alınarak farklı birimler ve süreli proje grupları oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı

ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,

d) Senato: Üniversite Senatosunu,

e) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bölgesel ve kentsel kapsamda fiziki, demografik,

sosyal, kültürel ve ekonomik konularda veri tabanı oluşturmak, coğrafi ve kent bilgi sistemi

kurmak, mekansal ve istatistiki verileri güncellemek ve raporlara dönüştürmek, ulusal ve ulus-

lararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum ve panel düzenlemek, Üniversitenin

kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek bölgenin kalkınmasına

hizmet vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşa-

ğıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Bölgesel ve kentsel kapsamda fiziki, demografik, sosyal ve ekonomik gelişmeler

hakkında veri tabanı oluşturmak, coğrafi bilgi sistemi ve kent bilgi sistemi kurmak, mekansal

ve istatistiki verileri güncellemek ve dönemsel raporlara dönüştürmek, araştırma projeleri yü-

rütmek, araştırma sonuçlarını kamu kurumları, kalkınma ajansları, meslek odaları ve sivil top-

lum kuruluşları ile paylaşmak,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller

düzenlemek,

c) Kuruluş amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile gerçek kişilerin is-

tekleri üzerine rapor, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

ç) Yurtiçi ve yurtdışından Merkezin ilgi alanına giren konularda çalışacak uzmanları,

yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacıları, FARABİ, ERASMUS, LEONARDO

gibi değişim programları kapsamında araştırmacı ve öğrenci kabul etmek, Yönetim Kurulu

veya personelinin bu programlarına katılımını sağlamak,

d) Görev alanına giren konularda seminer, sertifika programı ve eğitim programları dü-

zenlemek,

e) Kent araştırmalarının gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü yarışmalar düzenlemek,
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f) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, yurtiçi ve yurtdışında merkezi idareler,

yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenen araştırma ve uygulama projelerini

üstlenmek, bu kuruluşlarla araştırma projelerinde ortak olarak yer almak ve işbirliğinde bu-

lunmak,

g) Kamu kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile karşılıklı imzalana-

cak protokoller ile karşılıklı personel görevlendirme ve veri tabanı paylaşımı yapmak,

ğ) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,

h) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,

ı) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversitede tam zamanlı

görev yapan öğretim elemanları arasından ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir.

Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir

Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve gelişti-

rilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri ya-

parlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek,

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak,

e) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını ha-

zırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak

üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,

c) Merkezin veri tabanı oluşturma, güncelleme, raporlama, eğitim, yayın, etkinlik faa-

liyetlerinin planlanması, iş birliği ve iş bölümü çerçevesinde faaliyetlerin nasıl gerçekleştirile-

bileceğine ilişkin esasları kararlaştırmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkı sağlayacak Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite dı-

şında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak

üzere on bir üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör

tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; yılda bir kez olağan, Müdür gerekli gördüğü takdirde olağanüstü

toplanır. Danışma Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova

Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde açılan her dersin haftalık ders saati, bir yarıyıldaki

haftalık ders saatinin üç katını geçmeyecek şekilde yapılır. Yaz öğretimi ders programları bö-

lümlerce hazırlanır ve ilgili kurullar tarafından onaylanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinin lisans bölümleri

ile yüksekokul programlarında uygulanacak eğitim ve öğretim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinin lisans bölümleri ile yük-

sekokul programlarını tercih etmiş öğrencilerin kayıt-kabul-devam, eğitim-öğretim, staj, sınav

ve başarı değerlendirmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununun 14 üncü maddesi ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun

Ek-110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/11/2009 27417

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/7/2011 27987
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b) Büyük grup dersleri: Tıp fakültesinde her ders kurulunda yer alan temel olarak eği-

ticilerin bildiği sunuş yolu ile işledikleri kuramsal dersleri,

c) Ders Kurulu: Tıp fakültesinde uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer alan

büyük grup derslerinden oluşan organ ve/veya sistem temelli her bir kuramsal üniteleri,

ç) Fakülte: Üniversitenin fakültelerini,

d) İlgili kurul: Fakülte/yüksekokul kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunu,

f) Küçük grup uygulamaları: Tıp fakültesinde ünite süreleri farklı olan, çeşitli başlıklar

altında yapılandırılmış uygulamalı ya da kuramsal temel olarak küçük gruplarda öğrenilen ve

yürütülen dersleri,

g) Lisans eğitim-öğretimi: En az sekiz yarıyıl süreli eğitim-öğretimi,

ğ) Mütevelli Heyet: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Ön lisans öğretimi: Dört yarıyıl süreli eğitim-öğretimi,

ı) Rektör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Yüksekokul: İki yıllık meslek yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-Öğretim ücreti

MADDE 5 – (1) Üniversiteye, Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından

tam burslu olarak yerleştirilen öğrenciler dışındaki öğrenciler ve özel öğrenciler, her yıl eğitim

öğretim ücreti öder. ÖSYM tarafından kısmi burslu kontenjanla Üniversiteye yerleştirilen öğ-

renciler Üniversiteye yerleştirildikleri yılda ilân edilmiş kısmi burs oranı dışında kalan tutarda

eğitim öğretim ücreti öder.

(2) Bu öğrencilerden bursu kesilenler; burs kesilme tarihinden sonraki eğitim-öğretim

ücretini tam olarak ödemek zorundadır.

(3) Eğitim-öğretim ücreti, Mütevelli Heyet tarafından her akademik yılın sonunda bir

sonraki akademik yılda uygulanmak üzere belirlenir ve ilan edilen ödeme süresi içinde ödenir.

(4) Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler; kayıt yaptıramaz, kayıt

yenileyemez, derslere yazılamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) 16 ncı maddede belirtilen normal sürelerde mezun olamayan öğrenciler kendilerine

mezun olabilmeleri için tanınan ek sürelerde yazılacakları derslere ve sınavlara ilişkin eğitim-

öğretim ücretini ödemek zorundadır.

(6) Yan dal veya çift ana dal programlarına kabul edilen öğrencilerin ödeyeceği eği-

tim-öğretim ücreti Mütevelli Heyet tarafından, alacakları derslerin sayısı ve kredi saati göz

önünde tutularak belirlenir.
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(7) Yaz öğretiminde açılacak derslerin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından, dersin haftalık

saati göz önünde tutularak belirlenir.

(8) Öğrenciler, 17 nci maddeye göre kayıt dondurma hakkına sahiptir. Kayıt donduran

veya izinli sayılan öğrencilerin ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti her yıl Mütevelli Heyet tara-

fından belirlenir.

(9) Özel yetenek sınavlarına girmek için başvuracak adaylar, Mütevelli Heyet tarafından

belirlenmiş ön kayıt ücretini ödemek koşulu ile bu sınavlara kabul edilir.

Burslar

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyet, ÖSYM tarafından Üniversiteye yerleştirilmiş burslu

öğrenciler dışında, 41 inci maddede gösterilen onur ve yüksek onur öğrencilerine de başarılarını

sürdürdükleri sürece Senato tarafından belirlenen esaslara göre çeşitli burslar verir.

Kontenjanlar

MADDE 7 – (1) İlgili yönetim kurulu, kendi bölüm veya programlarına kabul etmeyi

planladığı öğrenci sayılarını, dikey ve yatay geçişle kabul edilecekler ve yabancı uyruklu öğ-

renciler de dahil olmak üzere her eğitim-öğretim yılında Senatoya önerir. Yatay geçiş kontenjanı

için verilmiş olan karar dışındaki Senato ve Mütevelli Heyet kararı Yükseköğretim Kuruluna

(YÖK) iletilir. Bu kararların YÖK tarafından onaylanması veya değiştirilerek onaylanması du-

rumunda, Üniversiteye kabul edilecek öğrenci sayısı kesinleşir.

(2) Belli sanat dallarında üstün kabiliyeti olan adaylar, ilgili sanat dalında eğitim almak

koşulu ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre Üniversite tarafından yapılan

özel yetenek sınavını başarmaları durumunda Üniversiteye yerleştirilir.

(3) Yatay geçiş kontenjanları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenir.

(4) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan üniversitelerin hazırlık sınıflarından başarısızlık

nedeni ile kaydı silinmiş öğrenciler için kontenjan belirlenmez. Ancak, bunlardan Yükseköğ-

retim Yerleştirme Puanına (YÖP) sahip olan ve ÖSYM tarafından değerlendirilerek Üniversi-

teye kayıtlarının yapılması için bildirilenler, ilgili bölümlere kabul edilir.

Kayıtlar

MADDE 8 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu, lisans bölümlerine veya yüksekokul prog-

ramlarına kayıt olmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini yaptırabilecekleri süreci

gösteren tarih aralığını, kayıt-kabul koşullarını ve kayıt için istenecek gerekli belgeleri belirler.

(2) Bu konudaki duyurular Üniversitenin web sayfasında yapılır ve ulusal gazeteler

aracılığı ile ilan edilir.

(3) Kayıt sırasında istenen belgeler olmadan kesin kayıt yapılmaz. Kesin kayıt işlemi

öğrenci tarafından şahsen veya öğrencinin kanuni temsilcisi veya belirlediği vekili tarafından

yaptırılabilir. Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez ve kesin kayıt yapılmaz. Kayıt süresi

içinde başvurmayan adaylar Üniversite öğrencisi olma haklarını kaybederler.
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(4) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan bölüm ve programlara belirtilen gün ve

saatte kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler kayıt haklarını kaybeder ve yerlerine yedek

adaylar alınır.

(5) Kayıt yaptırmış olmasına rağmen kayıt sırasında verdikleri belgelerin yanlış veya

sahte olduğunun belirlenmesi durumunda ilgili öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Yatay geçişler, YÖK kararlarına göre yapılır.

(2) Denkliği ve eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş diğer yükseköğretim kurum-

larının öğrencileri yatay geçişle Üniversiteye kabul edilebilir. Ancak; Üniversitenin hazırlık

okuluna, ön lisans programlarının birinci ve dördüncü yarıyıllarına, lisans bölümlerinin birinci

ve son yılına yatay geçiş yapılmaz.

(3) Yatay geçiş başvuruları ilgili fakülte dekanlıklarına veya yüksekokul müdürlüklerine

Senato tarafından belirlenen tarihte yapılır.

(4) Başvurular eşdeğer bölüm veya programlara yapılabilir.

(5) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş ol-

duğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya Yükseköğretim Ku-

rulunun 100’lük sistemin 4’lük sistemdeki karşılığı olan not olması gerekir.

(6) Beşinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı,

geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay

geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre

başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlen-

dirilir.

(7) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler

muaf tutularak, diploma programını bitirdiği Üniversiteden almış olduğu derslere göre genel

not ortalaması belirlenir.

(8) Yatay geçiş başvuruları fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağ-

lanır.

Dikey geçiş

MADDE 10 – (1) Ön lisans mezunlarının Üniversitenin lisans bölümlerine kabul edi-

lebilmeleri için, her yıl açılan dikey geçiş sınavı (DGS)’na girmeleri ve ilgili mevzuat hüküm-

lerinde belirtilen dikey geçiş için yeterli puanı almaları zorunludur. Bu koşulları yerine geti-

renlerden Üniversiteyi tercih edenler ÖSYM tarafından lisans bölümlerine yerleştirilir.

Bölümler arası/programlar arası yatay geçiş

MADDE 11 – (1) Bölümler arası ve programlar arası yatay geçişte YÖK kararları uy-

gulanır.

(2) Yatay geçiş yapılabilecek benzer veya eşdeğer lisans bölüm ve yüksekokul prog-

ramları ile kontenjanlar her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen kontenjanın % 15’ini geç-

meyecek şekilde Senato tarafından belirlenir.
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(3) Üniversitenin hazırlık okulu, ön lisans programlarının birinci ve dördüncü yarıyılı,

lisans bölümlerinin birinci ve son yılı öğrencilerinin bölümler arası/programlar arası yatay

geçiş başvuruları kabul edilmez. Ön lisans programlarından lisans bölümlerine yatay geçiş ya-

pılamaz. Bölümler arası/programlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin ge-

nel not ortalaması (GANO)’nın en az 2.0 olması gerekir.

(4) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü

ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için,

öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli

olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına

eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından

az olmaması şartı aranır.

(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde

diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(6) Üniversitenin benzer veya eşdeğer eğitim ve öğretim programlarına sahip lisans bö-

lümleri ile yüksekokul programları arasında yatay geçişler aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

Yatay geçiş başvurusunda bulunacak Üniversite öğrencilerinin;

a) Ayrılacağı bölüm veya programın ders planlarında o güne kadar almak zorunda ol-

duğu derslere kayıt olmuş ve bu dersleri başarmış,

b) Bulunduğu bölüm veya programda disiplin cezası almamış,

olması zorunludur.

(7) Başvurular, yatay geçiş yapılacak bölüm veya programın yürütülmesinden sorumlu

ilgili kurullar tarafından değerlendirilir ve oluşan görüş ilgili yönetim kurulu tarafından karara

bağlanır. Bu kararın kesinleşmesi Üniversite Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.

(8) Bölümler arası/programlar arası yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenci için

yeni bölümünde/programında bir danışman atanır. Danışmanın görüşü doğrultusunda sadece

bu öğrenci için hazırlanan uyum programı, ilgili kurulda görüşülür ve ilgili yönetim kurulu ta-

rafından karara bağlanır.

(9) Bu madde hükümleri hukuk fakültesi, tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve ecza-

cılık fakültesine yatay geçiş hakkı vermez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitenin fakülte bölüm veya yüksekokul prog-

ramlarında yer alan bazı derslere dışarıdan katılmalarına izin verilen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrenci statüsünü kazanacakların herhangi bir yükseköğretim kurumu mezunu

veya herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları zorunludur.

(3) Özel öğrenciler Üniversitenin öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından ya-

rarlanamazlar.

(4) Özel öğrencilere, ilgili özel öğrenci tarafından talep edilmesi halinde, Üniversitede

aldıkları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ihtiva eden bir belge tanzim edilir.
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(5) Özel öğrenciler, yatay veya dikey geçiş ile, ders aldıkları fakülteye ya da üniversi-

tenin herhangi bir birimine yatay ya da dikey geçiş ile ya da yurtdışındaki bir öğretim kuru-

mundan geçiş ile öğrenim hakkını kazandıkları takdirde, özel öğrenci sıfatı ile almış oldukları

dersler onlardan düşürülür.

(6) Özel öğrenciler katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak Üniversite tarafından

belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler.

Eğitim-Öğretim takvimi

MADDE 13 – (1) Eğitim öğretim takvimi fakülte ve yüksekokulların özellikleri dikkate

alınarak Senato tarafından Haziran ayı sonuna kadar belirlenir. Bu takvim en geç yeni eğitim

öğretim yılının başlama tarihinden bir ay önce ilan edilir.

(2) Üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışında kalan bölüm ve prog-

ramlarında bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar dönemleri olmak üzere, her biri ondört hafta

süren iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Senato gerekli gör-

düğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir ya da kısaltabilir.

(3) Tıp fakültesinde eğitim süresi her biri bir ders yılını kapsayan altı yıldan ibarettir.

Her yıl en az otuziki hafta sürelidir. Sınav günleri bu sürenin dışındadır.

(4) Diş hekimliği fakültesinde eğitim süresi her biri bir ders yılını kapsayan beş yıldan

ibarettir. Her yıl en az otuziki hafta sürelidir. Sınav günleri bu sürenin dışındadır.

(5) Gerekli hallerde bazı dersler ve/veya sınavlar ilgili fakülte yönetim kurulu ve yüksek

okul müdürlüğünce tatil günlerinde yapılabilir. Türk Dili, yabancı dil ve Atatürk İlkeleri ve İn-

kılap Tarihi dersleri ile fakülte yönetim kurulu ve yüksekokul müdürlüğü kararı ile belirlenmiş

dersler, gerektiğinde ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram

ve genel tatil günleri dışındaki Cumartesi veya Pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler açık

veya bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan öğretim ile de verilebilir.

(6) Senato YÖK’ün izni ile yaz öğretimi yapılmasına karar verebilir. Yaz öğretimine

ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-Öğretim dili ve hazırlık okul programı

MADDE 14 – (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçe’dir. Ancak bölüm altyapılarının

hazır olması durumunda Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Türkçe öğretim yapan fakülte

bölümlerinin yanında veya ayrı olarak yabancı dil ile öğretim yapacak bir eş veya farklı bölüm

açılabilir. Ayrıca Senato kararı ile bazı dersler Türkçe veya belirli bir yabancı dille karma olarak

verilebilir. Ayrıca, Türkçe yapılan derslerde yabancı dildeki kaynaklardan yararlanılabilir. Ödev,

proje ve raporların İngilizce hazırlanması istenebilir.

(2) Öğrencilerin yabancı dil bilgi ve yeteneklerini geliştirmek ve onların Üniversitenin

bölüm ve programlarına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacı ile bir hazırlık okulu prog-

ramı uygulanır. Hazırlık okulu programı, yabancı dil hazırlık okulu programı ve uyum programı

olarak belirlenir.

(3) Öğrenciler kayıt oldukları dönemden başlayarak ve ara vermeden güz ve bahar ya-

rıyılında ve bu yarıyılları takip eden yaz eğitim-öğretimi dönemi süreli yabancı dil hazırlık

okulu programına devam etmek ve bu programı başarmak zorundadır. Başarısız olanlar yer-
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leştirildikleri bölümün/programın birinci yarıyılına başlatılır. Ancak bu durumdaki öğrenciler

her yarıyıl başında ve eğitim öğretim süresi içinde açılacak yabancı dil muafiyet sınavında ba-

şarılı olmak zorundadır.

(4) Yabancı dil hazırlık okulunda yabancı dil İngilizcedir. Ancak, Senatonun kararı ve

Mütevelli Heyet onayı ile diğer yabancı dillerde de öğretim yapılabilir.

(5) Yüksekokul öğrencilerinden isteyenler, başvurmaları durumunda, yabancı dil ha-

zırlık okulu programına başlatılır.

(6) Eğitim ve öğretimi tümüyle bir yabancı dil ile yapacak bölümlere kabul edilen öğ-

rencilere uygulanacak yabancı dil hazırlık okulu programı ayrıca belirlenir. Bu öğrenciler, bu

özel programa devam etmek ve programı bir bütün olarak başarmak koşulu ile lisans eğitim-

öğretimine başlayabilir. Yabancı dil hazırlık okulu özel programında başarısız olanlar birinci

yarıyıl derslerine başlatılmaz. Başarısız öğrenciler bir sonraki akademik yılda bu programı son

kez tekrar eder. Yabancı dil hazırlık okulu programında ikinci kez başarısız olanların okulla

ilişkileri kesilir. Yabancı dil hazırlık okulu programında iki defa başarısız olan öğrenci şayet

eğitim ve öğretimi tümüyle yabancı dilde yapılacak olan bölüm/bölümlerin Üniversitede öğ-

retim dili Türkçe olan muadilleri mevcut ise; öğrencinin talep etmesi halinde öğrenim dili Türk-

çe olan bu bölüme kaydedilirler.

(7) Hazırlık okulu yabancı dil öğretimi ve uyum programı Senato tarafından belirlenen

esaslara göre yürütülür.

Hazırlık okulu yabancı dil derslerinden muafiyet

MADDE 15 – (1) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerden zorunlu veya isteğe bağlı

hazırlık okuluna devam edecekler, bu konuda belirlenen esaslara göre yabancı dil yeterlik sı-

navına alınır. Ancak, yabancı dil bilgileri Üniversitenin başarılı olarak kabul ettiği düzeyde

olan ve bu niteliklerini aşağıdaki belgelerle kanıtlayan öğrenciler, sınav tarihi öncesinde baş-

vurmaları koşulu ile hazırlık okulu yabancı dil yeterlik sınavından muaf tutulur ve hazırlık

okulu yabancı dil derslerini başarmış sayılırlar. Muafiyet için geçerli olan belgeler şunlardır:

a) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş ulusal veya uluslararası yabancı dil sı-

navlarının herhangi birinden eşdeğer başarı puanını aldıklarını gösterir belge,

b) Bir başka üniversitenin hazırlık okulu yabancı dil derslerini başarmış olduğunu gös-

teren belge.

(2) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olanlar yerleştirildikleri lisans bölümleri/ön

lisans programlarının birinci yarıyıl derslerine başlatılır.

(3) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayanlar hazırlık okulu yabancı dil prog-

ramına kayıt olurlar.

Eğitim-Öğretim süresi

MADDE 16 – (1) Üniversitenin tıp fakültesi, eczacılık fakültesi ve diş hekimliği fa-

kültesi dışında kalan lisans bölüm ve programlarında öğretim süresi sekiz yarıyıldır (Dört aka-

demik yıldır). Lisans bölüm veya programlarının birinci yarıyılına kayıtlı öğrenciler bu yarıyıla

başladıkları tarihten itibaren en çok yedinci yılın sonuna kadar ders planlarındaki dersleri almak

ve başarmak zorundadır.
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(2) Üniversitenin eczacılık fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinde öğretim süresi beş

yıldır. Fakültelerin birinci yarıyılına kayıtlı öğrenciler bu yarıyıla başladıkları tarihten itibaren

en çok sekiz yılın sonuna kadar ders planlarındaki dersleri almak ve başarmak zorundadır.

(3) Meslek yüksekokullarında sürdürülen ön lisans programlarında öğretim süresi iki

yıldır. Meslek yüksekokulu programlarının birinci yarıyılına kayıtlı öğrenciler bu yarıyıla baş-

ladıkları tarihten itibaren en çok dördüncü yılın sonuna kadar ders planlarındaki dersleri almak

ve başarmak zorundadır.

(4) Hazırlık okulu öğrenimi yukarıda belirtilen sürelerin hesaplanmasında göz önüne

alınmaz.

(5) Lisans diploma programından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğren-

ciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçerler. Uzatmalı öğrenciler, dilekdikleri dönemlerde, Üni-

versite tarafından belirlenen mali yükümlülükleri yenrine getirerek derslere kayıt yaptırabilirler.

Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandı-

rılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(6) Üniversitenin son sınıfında tek dersten başarılı olamamış öğrencilere, fakülte yö-

netim kurulu kararı ile tek ders sınavı hakkı verilebilir.

Kayıt dondurma-izinli sayılma

MADDE 17 – (1) Sağlık nedenleri tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınmış bir

rapor ile belgelenmesi koşuluyla, askerlik görevi, doğal afetler mahallin en büyük mülki ami-

rince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile öğrencilik statüsünün ortadan kaldırıl-

ması sonucunu doğurmayan bir fiil nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet alması hali, öğrencinin

tutukluluk hali, öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk

içinde bulunması  gibi geçerli mazeretleri olan ve bu durumlarını kanıtlayan belgeleri ilgili ku-

rullara getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili kurullarca kabul edilmesi halinde bu öğrenciler

kayıt dondurabilir.

(2) Üniversitenin tıp fakültesi, eczacılık fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışında

kalan lisans bölümlerinin öğrencileri birinci ve dördüncü yarıyıl sürecinde en çok iki yarıyıl,

beşinci ve sekizinci yarıyıl süreci arasında da en çok iki yarıyıl süre ile kayıtlarını dondurabi-

lirler.

(3) Eczacılık fakültesi öğrencileri birinci ve altıncı yarıyıl sürecinde en çok iki yarıyıl,

beşinci ve onuncu yarıyıl süreci arasında da en çok iki yarıyıl süre ile kayıtlarını dondurabi-

lirler.

(4)  Diş hekimliği fakültesi öğrencileri birinci ve üçüncü yıl sürecinde en çok bir yıl,

dördüncü ve beşinci yıl süreci arasında en çok bir yıl süre ile kayıt dondurabilir.

(5) Meslek yüksekokulu programı öğrencilerinin kayıt dondurma hakları ikinci fıkrada

gösterilen sürenin yarısı kadardır.

(6) Öğrencilerin öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj

ve araştırma imkânlarının doğması veya uluslararası andlaşmalardan doğan eğitim imkanlarının

sağlanması durumunda, ilgili kurulların kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile bir de-

faya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir.
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(7) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama

hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı

tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın başın-

dan itibaren öğrenciliğine devam eder.

(8) Kayıt dondurma ve izinli sayılmada geçen süreler, 16 ncı maddede gösterilen azami

öğrenim süresine dahil değildir. Kayıt donduran veya izinli sayılan öğrencilerin ödemek zo-

runda olduğu eğitim-öğretim ücreti, Mütevelli Heyet tarafından her yıl belirlenir. Bu ödemeyi

yapmayan öğrencilerin talepleri işleme konulmaz.

Ders planları, kredili sistem ve dersler

MADDE 18 – (1) Bir bölüm veya programda açılacak derslerin yıllara/yarıyıllara da-

ğıtıldığını göstermek amacı ile ders planları hazırlanır. Fakülte bölümlerine ilişkin ders planları

ilgili akademik bölüm kurulu tarafından; yüksekokul programlarına ilişkin ders planları ise

ilgili kurul tarafından her yıl ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar hazırlanır. Ders planları ilgili

kurul kararlarının Senato tarafından onaylanması ile gelecek ilk akademik yılda uygulanır.

(2) Üniversitenin bütün bölüm ve programlarında AKTS uygulanır.

(3) Üniversitenin tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, hukuk fakültesi dışında kalan

bölüm ve programlarda yarıyıl AKTS yükü; bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı derslerin kre-

dileri toplamıdır. Bu yük yarıyıl için en çok 31, yıllık olarak 60 AKTS’dir. Yarıyıl AKTS yükü

ilgili bölüm veya programın ders planlarında gösterilir. Bir öğrencinin yarıyıl AKTS yükü; o

öğrencinin başvurusu, danışmanının önerisi ve ilgili kurulların onayı ile arttırılabilir. Zorunlu

hallerde başvurularda yarıyıl AKTS yükü en çok 40 AKTS’ye kadar arttırılabilir. GANO’su

en az üç olan başarılı öğrencilerin bir üst yıl derslerine yazılma başvurularının kabul edilmesi

durumunda; bu öğrencilerin yarıyıl AKTS yükü danışmanlarının önerisi ve ilgili kurulun kararı

ile en çok 10 AKTS arttırılabilir.

(4) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Senato seçmeli

dersleri niteliklerine göre gruplandırır. Her öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde

sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini zorunlu dersler

kapsamında almak zorundadır. Öğrenciler bu dersler yanında, kayıtlı olduğu bölümden/prog-

ramdan mezun olabilmek için bölüm/program ders planlarında gösterilmiş dersleri de almak

ve başarmak zorundadır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan seçmeli dersler dışında

diğer seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz önünde

tutularak belirlenir. Seçmeli dersler bölümle/programla ilgili olabileceği gibi genel kültür veya

değişik alanlarla da ilgili olabilir. Bir bölümün/programın seçmeli dersleri arasına başka bö-

lümlerin/programların ders planlarında yer alan dersler de katılabilir. Öğrenciler seçmeli ders-

lerden istediğini belirleyerek kayıt olabilir. Ancak fakülte öğrencileri yüksekokuldan ders se-

çemez. Seçmeli derslerin AKTS toplamı, ilgili fakülte/yüksekokulda verilen tüm derslerin

AKTS toplamlarının en az %20’sini teşkil etmelidir. Söz konusu %20’lik seçmeli derslerin tes-

pitinde fakülte yönetim kurulu yetkilidir.
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(5) Ders planlarında ön koşullu dersler de belirlenebilir. Ön koşullu bir dersi alabilmek

için ders planlarına göre önceki yılda/yarıyıllarda alınması gereken bir veya daha çok dersin

başarılmış olması gerekir. Hangi dersin veya derslerin ön koşul olduğu ilgili kurulun önerisi

ve Senatonun kararı ile ayrıca belirlenir.

(6) Diş hekimliği fakültesinde her yıl bir sonraki yılın ön koşuludur. Bir yılı geçemeyen

bir öğrenci bir üst yıla devam edemez. Öğrenci ilk dört yılda kaldığı yılı, beşinci yılda kaldığı

staj veya stajları aynen tekrarlar. Bir yıla ait stajlar tamamlanmadan bir sonraki yıla devam

edilmez. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri ön koşul kapsamı dışındadır.

Koordinatörlük ve öğrenci danışmanlığı

MADDE 19 – (1) Ders planlarının hazırlanmasına, haftalık ders programlarının tasar-

lanmasına ve eğitim-öğretime ilişkin konularda bölümler veya programlar arası ilişkilerin yü-

rütülmesine yardımcı olmak üzere, fakülte dekanı/yüksekokul müdürü tarafından bir öğretim

üyesi fakülte/yüksekokul eğitim-öğretim baş koordinatörü olarak atanabilir. Tıp fakültesinde

atanan baş koordinatör herbir öğretim yılının ve herbir ders kurulunun/stajın koordinatörlerini

belirler. Baş koordinatör ve diğer koordinatörler, koordinatörler kurulunu oluşturur. Koordi-

natörler kurulunun görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar, fakülte kurulları tarafından be-

lirlenir.

(2) Öğrencilerin akademik ve sosyal sorunlarının çözümüne eğitim-öğretim süresi için-

de yardımcı olmak; öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve derslere yazılma,

ders bırakma, dersten çekilme, ders ekleme işlemlerinde rehberlik yapmak üzere fakültelerde

ilgili bölüm başkanlarının, yüksekokullarda yüksekokul müdürlerinin önerdiği öğretim ele-

manları ilgili kurullar tarafından öğrenci danışmanı olarak görevlendirilir. Her öğrenci için bir

danışman atanır.

(3) Öğrenci danışmanlığı görevinin etkin bir biçimde ve aksatılmadan yürütülmesi, öğ-

rencinin eğitim-öğretim süresi içinde akademik ve idari olarak izlenmesi ve kontrolünün sağ-

lanması amacı ile her öğrenci için öğrenim durumu izleme dosyası açılır. Gerekli bilgiler ilgili

öğrenci danışmanı tarafından bu dosyaya işlenir.

(4) Bölüm/program başkanları öğrenci danışmanlarının bu görevleri ile ilgili tutumlarını

gözlemek ve denetlemek, fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri de ilgili danışmanı de-

ğerlendirmek zorundadır.

Derse yazılmak-dersi bırakmak

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, her yıl/yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen

tarihlerde, danışmanları ile birlikte o dönemde alacakları dersleri belirler ve 18 inci maddedeki

esaslar çerçevesinde derslere yazılırlar.

(2) Bir öğrenci haklı ve zorunlu nedenlerle başvurması durumunda, yazıldığı bir dersi,

yazılma tarihini takip eden iki hafta içinde danışmanının onayı ile bırakabilir ve bir başka derse

yazılabilir.

(3) Üniversitenin bölüm ve programlarında öğrenciler, birinci ve ikinci yarıyılların ders

planlarında gösterilen bütün zorunlu derslere yazılmak zorundadır. Öğrenciler bu yarıyılların

derslerinden çekilemez.
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Dersten çekilmek
MADDE 21 – (1) Üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışında kalan

bölüm ve programlarda okuyan öğrencilerin yazıldıkları bir dersten çekilme istekleri, danış-
manlarının onayı ve çekilmek istenilen dersin öğretim elemanının izni ile yerine getirilir. Öğ-
rencilerin dersten çekilmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Dersten çekilme başvurusu yarıyılın ilk beş haftası içinde yapılır.
b) İlk iki yarıyılın derslerinden çekilmek için başvurulmaz.
c) Başarısızlık nedeni ile tekrarlanan derslerden çekilme olmaz.
ç) Öğrenci; daha önce başarılı olunmasına karşın not ortalamasını yükseltmek amacı

ile tekrarlanan ilk iki yarıyılın derslerinden çekilebilir.
d) Bir yarıyılda en çok iki dersten çekilme onayı verilebilir.
e) Lisans öğrencileri eğitim-öğretim süresi içinde en çok altı, ön lisans öğrencileri en

çok iki dersten çekilebilir.
f) Öğrenciler çekildikleri ders yerine çekildikleri yarıyılda bir başka derse yazılamaz.
İntibak programı uygulaması
MADDE 22 – (1) Dikey geçişle bir lisans bölümüne yerleştirilen öğrencilere, ilgili bö-

lüm tarafından hazırlanan bir intibak programı uygulanır. Bu programın süresi iki yarıyıldır.
Bu süre; derslerin özellikleri, bölümün ilk dört yarıyıla ilişkin ders planları ve haftalık ders
programlarında çakışma olması halinde, ön koşullu dersler, dersleri verecek öğretim eleman-
larının ve öğrencilerin bu programdaki durumları göz önünde tutularak istisnai olarak en çok
bir yarıyıl daha uzatılabilir.

(2) İntibak programının güz yarıyılı derslerinden başarısız olanlar bir sonraki akademik
yılın güz yarıyılında, bahar yarıyılı derslerinden başarısız olanlar bir sonraki akademik yılın
bahar yarıyılında başarısız oldukları dersleri tekrar ederler. Dikey geçişle kabul edilen öğren-
ciler beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci yarıyılların ders planlarında yer alan derslere yazıla-
maz.

(3) İntibak programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, ilgili bölümün üçüncü sınıfı-
na/beşinci yarıyılına kayıt olur.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 23 – (1) Üniversitede derslere devam zorunludur. Öğrencilerin teorik derslerin

%75 ve pratik derslerin %80’ine devamları zorunludur.
(2) Derslere devam durumu dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla belirlenir.

Öğretim elemanı yoklama sonuçlarını Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirir. Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığı devamsızlık sınırını aşan öğrencilere ilişkin duyuruları yapar.

(3) Derse yazıldığı tarihten itibaren yapılan yoklamalarda; ders ve uygulamalarda de-
vamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler ilgili derse devam etmemiş sayılır, bu dersin sınavlarına
alınmaz ve bu dersten başarısız kabul edilir.

Ders tekrarı
MADDE 24 – (1) Ders tekrarı; Üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi

dışında kalan bölüm ve programlar ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için uygu-
lanır.
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(2) Ders planlarında yer alan bir dersi normal yılında/yarıyılında almayan veya bir derse

yazıldıktan sonra o dersten çekilmiş öğrenciler ile herhangi bir dersten herhangi bir nedenle

başarısız olan öğrenciler, o dersi açıldığı ilk yılda/yarıyılda almak ve o ders için o yarıyılda

belirlenmiş tüm koşulları yerine getirmek zorundadır.

(3) 20 nci maddeye göre yazılmış olduğu tüm derslerden geçer not almış olmasına rağ-

men, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) veya genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) bu

Yönetmelikte belirlenmiş düzeyde olmayan öğrenciler, (YANO) ve (GANO)’larını bu Yönet-

melikte belirtilen düzeye çıkarıncaya kadar, daha önce aldıkları dersler arasından seçtikleri

derslere yeniden yazılarak bu dersleri tekrar ederler. Öğrencilerin seçtikleri bu derslere devam

zorunluluğu yoktur. Ancak bu öğrenciler, 33 ve 34 üncü maddelerde belirtilen koşulları yerine

getirmek zorundadır.

(4) Tekrarlanan derslerde, öğrencinin bu sınavlardan aldığı en yüksek not geçerlidir.

Stajlar

MADDE 25 – (1) Zorunlu stajlara ilişkin usul ve esaslar, fakülte bölümleri ve yüksek-

okul programlarının özellikleri göz önünde tutularak ilgili kurullar tarafından hazırlanan staj

esaslarına göre belirlenir.

(2) Öğrenciler stajlarını eğitim-öğretim süresi içinde tamamlamak zorundadır.

(3) Diğer ders ve uygulama yükümlülükleriyle birlikte stajını tamamlayamamış öğren-

ciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenile-

mek zorundadır.

Ek sınav ve süreler

MADDE 26 – (1) Ek sınav ve süreler; Üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fa-

kültesi dışında kalan bölüm ve programlar ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için

uygulanır.

(2) 16 ncı maddede belirtilen normal öğretim süresi içinde bölümün/programın ders

planlarında gösterilmiş derslere yazılmış, derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet

aşamasına gelmiş öğrencilerden sadece bir tek teorik dersten başarısız olanlara, süre kayıplarını

önlemek amacı ile güz yarıyılı başında tek ders sınavı açılır.

(3) Bir son sınıf öğrencisinin 16 ncı maddede gösterilen azami öğretim süresi içinde

mezun olamaması durumunda, kendisine mezun olabilmesi amacı ile başarısız olduğu bütün

dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar güz yarıyılı başında yapılır.

(4) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş dersi başa-

rabilmeleri için üç yarıyıl daha ek süre verilir. Bu öğrenciler başarısız oldukları dersler için ya-

rıyıl sonlarında açılacak sınavlara dönem atlamadan, üst üste ve aralıksız olarak girer. Başarısız

ders sayısı beşten az olan mezuniyet aşamasındaki öğrencilerden; başarısız ders sayısı dört

olanlara dört yarıyıl, başarısız ders sayıları bir, iki veya üç olanlara ise mezun olabilmeleri için

sınırsız süre ve sınav hakkı verilir.
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(5) Bu öğrenciler başarısız oldukları dersler için yarıyıl sonlarında açılacak sınavlara

dönem atlamadan, üst üste ve aralıksız olarak girer.

(6) Girmiş oldukları tüm sınavlardan geçer not aldıkları halde, bu Yönetmelikte (YANO)

ve (GANO) için belirlenmiş başarı ortalamalarını herhangi bir nedenle sağlayamamış olan son

dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden

sınırsız sınav hakkı verilir.

(7) Sınırsız sınav hakkına sahip olan öğrencilerden açılan sınavlara üst üste veya aralıklı

olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır

ve sonradan yeni hak talep edemezler.

Yan dal programları

MADDE 27 – (1) Yan dal programının amacı; ana dal lisans programını başarı ile sür-

düren öğrencilerin ilgi duydukları bir başka bilim veya sanat dalında bilgilenmelerini sağla-

maktır.

(2) Yan dal programlarında, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Ge-

çiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yö-

netmelik hükümleri uygulanır.

(3) Eğitim fakültesinin öğretmen yetiştiren bölümleri ile diğer fakülte bölümleri ara-

sında yan dal programı açılmaz.

(4) Açılacak yan dal programları ve programlara kabul edilecek öğrenci sayıları ilgili

bölüm tarafından önerilir. İlgili kurulların bu konuda aldığı kararlar Senato tarafından onay-

landıktan sonra kesinlik kazanır. Üniversitenin hazırlık okulu öğrencilerinin yan dal başvuruları

kabul edilmez. Önlisans programlarından lisans bölümlerine yan dal yapılmaz. Bir öğrencinin

yan dal programına başvurabilmesi için;

a) Kayıtlı olduğu bölümde, başvuru dönemine kadar almak zorunda olduğu kredili ders-

lerin tümünü alarak başarmış olması,

b) GANO’nun 4.00 üzerinden en az 2.50 olması,

zorunludur.

(5) Bu nitelikleri taşıyan öğrenciler en erken üçüncü yarıyılda/ikinci yılda ve en geç

altıncı yarıyılda/üçüncü yılda yan dal programına başvurabilir. Üniversitenin özel yetenek ge-

rektiren bölümlerine başvuran adayların ilgili bölüm tarafından açılacak özel yetenek sınavla-

rını da başarmış olması gerekir.

(6) Yan dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Hukuk fakültesi, tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve eczacılık fakültesi yan dal

uygulamasının kapsamı dışındadır.

Çift ana dal programları

MADDE 28 – (1) Çift ana dal programının amacı, ana dal lisans programlarını üstün

başarı ile sürdüren öğrencilere bu öğrenimleri sırasında ikinci bir lisans diploması alabilme

imkanı yaratmaktır.
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(2) Çift ana dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Dü-

zeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak,

aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

(4) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında 11 inci

maddede belirtilen hükümlere uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına

yatay geçiş yapabilir.

(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde

yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(6) Bölümlerin çift ana dal programı açma önerileri ilgili kurullarda değerlendirilir ve

bu programlara hangi fakülte bölümleri öğrencilerinin kabul edileceği kararlaştırılır. Bu kararlar

Senato onayı ile kesinleşir.

(7) Üniversitenin hazırlık okulu öğrencilerinin çift ana dal başvuruları kabul edilmez.

Önlisans programlarından lisans bölümlerine çift ana dal yapılmaz. Bir öğrencinin çift ana dal

programına başvurabilmesi için;

a) Kayıtlı olduğu bölümde; başvuru dönemine kadar almak zorunda olduğu kredili ders-

lerin tümünü alarak başarmış olması,

b) Başvuru anında anadal diploma programındaki GANO’su 4.00 üzerinden en az 3.00

olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’sinde

bulunması,

gerekir.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen nitelikleri taşıyan öğrenciler en erken üçüncü yarıyılda ve

en geç beşinci yarıyılda çift ana dal programına başvurabilir.

(9) Çift ana dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(10) Hukuk fakültesi, tıp fakültesi, eczacılık fakültesi ve diş hekimliği fakültesi çift

anadal uygulamasının kapsamı dışındadır.

Yaz eğitim-öğretimi

MADDE 29 – (1) Yaz eğitim-öğretimi, YÖK’ün kararları doğrultusunda güz ve bahar

yarıyılları dışında kalan yaz ayları içinde başlatılan ve tamamlanan ek bir eğitim-öğretim dö-

nemidir.

(2) Yaz öğretimi Senatonun kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile başlatılır ve bu program

ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenci değişim programları

MADDE 30 – (1) Üniversite yapacağı ikili anlaşmalarla, yurt içinde veya yurt dışında

faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları ile öğrenci değişim programları uygulayabilir. An-

cak yapılan işbirliği protokolleri ve sözleşme taslakları imzalanmadan önce YÖK’e sunulur ve

onay alınır.
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(2) Öğrenci değişim programı kapsamında bir başka üniversitede en az bir yarıyıl öğ-

retim görecek öğrencilerin seçimi, ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından yapılır. Öğren-

cinin akademik işlemlerinin takibi bölüm/program başkanlığı tarafından danışman olarak ata-

nan bir öğretim elemanı tarafından yerine getirilir. Bu öğrencilerin idari işlemleri Rektörlük

tarafından yürütülür.

(3) Yeni Yüzyıl Üniversitesi lisans diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin YÖK

tarafından tanınan  diğer  bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde verilen dersleri özel

öğrenci, misafir öğrenci veya değişim öğrencisi olarak alması, bu şekilde alıp başardığı ders-

lerin kayıtlı olduğu lisans diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine  sayılması öğren-

cinin başvurusu üzerine  ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu ko-

nudaki işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına

İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(4) Öğrencilere, özel öğrenci statüsünde her bir dönemde en fazla bir ders; misafir öğ-

renci veya değişim öğrencisi olarak öğrenimleri süresince en fazla iki dönem ders almalarına

izin verilir.

(5) Öğrencinin özel öğrenci veya  misafir öğrenci  statüsünde  aldığı derslerden kayıtlı

olduğu lisans diploma programına sayılan dersler için Yeni Yüzyıl Üniversitesinde karşılık ge-

len derslerin kredileri verilir. Değişim öğrencisi olarak alınan dersler, kredileri ve notları ile

birlikte öğrencinin programına geçirilir. Öğrencilerin ders, kredi ve not intibakları ilgili fakül-

te/yüksekokul yönetim kurulunca karara bağlanır.

(6) Öğrencinin özel öğrenci, misafir öğrenci veya değişim öğrencisi olarak aldığı  ders-

lerden yükümlülüklerine sayılan derslerin kredi toplamı, kayıtlı olduğu lisans diploma  prog-

ramının toplam kredisinin 1/3’ünden (80 AKTS kredisinden) fazla olamaz.

(7) Öğrenciler, özel öğrenci, misafir öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları

dönemlerde  Yeni Yüzyıl Üniversitesinin dönem öğrenim ücretlerinin tamamını öderler, ilgili

yönetim kurullarının kararıyla bu dönemler öğrencinin öğrenim süresine sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Esasları

Öğretim elemanının sorumluluğu

MADDE 31 – (1) Öğretim elemanları derslerine yazılan öğrencileri; tutum ve davra-

nışları, derse devamları, derse katkı ve ilgileri, yarıyıl içi çalışmaları, sınav sonuçları konusunda

izlemek, tanımak ve değerlendirmekle sorumludur.

(2) Öğretim elemanı başarı notu için takdir yetkisini kullanır. Hukuk fakültesinde ara

sınav ve mazaret sınavlarının dönem sonu başarı notundaki ağırlığı %30; final sınavının dönem

sonu başarı notundaki ağırlığı %70’tir. Herhalükarda öğrencinin dersten başarılı sayılması için,

final sınavından alacağı notun en az 50 olması gerekmektedir. Hukuk fakültelerinde, not de-

ğerlendirmesi, yüzlük sistem üzerinden yapılır.

(3) Diğer fakülteler ve meslek yüksek okullarında YÖK yönetmelikleri ve kararları çer-

çevesinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencilerin başarı notları belirlenir.
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Ara sınavlar, ara sınav yerine sayılan çalışmalar, kısa sınavlar

MADDE 32 – (1) Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden

duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı, ilgili öğretim elemanı ya da ders ku-

rulu koordinatörü tarafından yıl/yarıyıl/ders kurulu başında öğrencilere duyurulur. Ara sınavlar,

o ders için haftalık ders programında gösterilmiş saatler içinde yapılır. Gerekli görülen hallerde

Senato tarafından ara sınav takviminde değişiklik yapılabilir.

(2) Öğretim elemanları, bir yarıyılda sayı ve zamanını önceden duyurmadıkları kısa sı-

navları da ders saatinin bir bölümünü ayırarak yapabilirler.

(3) Sağlık nedenleri tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınmış rapor ile belgelen-

mesi koşulu ile, doğal afetler mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belge-

lenmiş olması şartı ile veya fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen haklı diğer bir

nedene dayalı olarak belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrenciler için, sınavdan en az

üç gün önceden duyurulmak suretiyle, aynı yarıyıl içinde ilgili ders için mazeret sınavı açıla-

bilir. Haklı nedenin, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı andan itibaren beş iş günü

içerisinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınan sağlık ra-

poruyla belgelendirilmesi şarttır. Raporlu olunan süre içerisinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

Ara sınavlar dışındaki sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Derslerde sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olabilir. Fakülte ve

yüksek okullar kendi yönetim kurulu kararı ile ara sınav yerine ödev, proje veya araştırma ya-

pılmasına karar verebilirler.

(5) Fakülte kurulu bazı derslerden başarılı olmayı öğrencinin üst sınıfta alacağı diğer

dersler için önkoşul olarak kabul edebilir.

Yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları

MADDE 33 – (1) Yıl/yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin o yıldaki/yarıyıldaki bilgisinin

ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınava,

23 üncü maddede belirtilen devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir.

(2) Yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders veya derslerin final sınavına girme

hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağ-

ladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her ders için, öğretim yılı

sonunda bütünleme sınavı hakkı tanınır.

(3) Yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tara-

fından belirlenir ve akademik takvimle duyurulur.

(4) Yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü

olabilir.

(5) Yıl/yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti kabul

edilmez.

(6) Final sınavında geçerli olan başarı kuralları bütünleme sınavlarında da geçerlidir

ve bütünleme sınavı notu final sınavı notu yerine geçer.
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Notlar ve sayısal eşdeğerleri

MADDE 34 – (1) Öğretim elemanları/ders kurulu koordinatörleri, derslerine yazılan

her öğrenciyi; 32 nci madde doğrultusunda; kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu

sınav sonuçlarını, bütünleme sınavı sonuçları veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da

göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından

birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

Başarı notları Sayısal eşdeğeri

AA 4.00

BA 3.50

BB 3.00

CB 2.50

CC 2.00

DC 1.50

DD 1.00

FF 0.00

DZ 0.00

(2) Üniversitenin tüm bölüm ve programları ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde

sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür ders-

leri için (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notları dersin başarıldığını gösterir. (FF)

notu başarısız öğrenciler için takdir edilir. (FF) notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması

başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

(3) Hukuk fakültesinde ise sadece 100’lük sistem uygulanır.

İşaretler

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin bir dersteki özel durumları aşağıdaki harflerle tanım-

lanır:

a) BI (başarılı): Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin ba-

şarılı olduğunu.

b) BZ (başarısız): Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin ba-

şarısız olduğunu.

c) EK (eksik): Bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilemediğini.

ç) ÇK (çekilmiş): Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu.

d) DZ (devamsız): Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediğini. Devamsızlık işa-

reti not ortalamalarının hesaplanmasında (DZ) notu olarak işlem görür.

e) MU (muaf): Bu Yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğunu.

f) TK (tekrar): Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiğini.

g) YD (yan dal): Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan yan dal programla-

rındaki kredili veya kredisiz bir dersin alındığını.

ğ) İZ (izinli): Bu Yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığını.
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h) TF (transfer): Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam etmiş veya

mezun olmuş öğrencilerden, ÖSYM tarafından yapılan sınava yeniden girerek Üniversiteye

yerleştirilenler ile Üniversiteye yatay geçiş yolu ile kabul edilenlerin getirdikleri eşdeğer ders-

leri.

ı) ÖZ: Özel öğrenci olduğunu.

Eksik işaret uygulaması

MADDE 36 – (1) Yarı yıl içinde tamamlanması gereken bir çalışma nedeni ile öğren-

ciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim

elemanı öğrencinin tamamlayamama nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini

tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin gi-

derilerek sonucun başarıya dönüşmemesi durumunda eksik (EK) işareti (F) notuna dönüşür.

Muaf ve transfer işareti uygulaması

MADDE 37 – (1) Muafiyet uygulaması yalnızca bu Yönetmeliğe göre her yıl Dil Ha-

zırlık Okulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil Muafiyet Sınavı için geçerlidir.

(2) (TF)- Transfer işareti uygulaması başka bir bölüm, fakülte ya da üniversiteden trans-

fer olup ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan ve not ortalamasına katılmayan derslere

veya ÖSYM tarafından yapılan sınava yeniden girerek Üniversiteye yerleştirilen öğrencilere,

daha önce almış oldukları ve denklikleri ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir.

(3) Başarı notu yerine (MU) ve (TF) olan dersler AKTS olarak sayılır; ancak ortalama-

larının hesabında işleme katılmazlar.

(4) Muafiyet hakkı tanınmış derslerden ve transfer derslerinden alınmış başarı notları

not ortalamalarının hesabında işleme katılır.

Tekrar işareti uygulaması

MADDE 38 – (1) Derslerden (F) notu alarak başarısız olan öğrencilerle dersten çekilme

izni almış (ÇK) işaretli öğrenciler ve kredisiz veya not ortalamasına katılmayan derslerden ba-

şarısız olmuş (BZ) işaretli öğrenciler, bu dersleri ilk açıldığı dönemde tekrarlamak zorunda-

dırlar. Bu dersler seçmeli bir ders veya ders planlarından çıkarılmış bir ders ise, öğrenciler bu

ders yerine ilgili kurullar tarafından kabul edilmiş uygun derslere yazılır. Bu uygulamada,

24 üncü madde hükümleri uygulanır.

Başarı notu dönüşüm tablosu

MADDE 39 – (1) Yatay geçiş, intibak ve benzeri durumlarda Üniversitede uygulanacak,

diğer üniversite veya kurumlara verilecek ve onlardan alınacak belgelerde başarı notlarının

karşılığı olan 100 tabanlı puanların gösterilmesinde, Yükseköğretim Kurulunun 4’lük sistem-

deki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları esası da göz önünde tutulur.

Not ortalamaları ve hesaplanması

MADDE 40 – (1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı her öğrencinin YANO ve GANO’la-

rını sürekli olarak takip eder.

(2) YANO, bir öğrencinin bir yarıyılda yazıldığı derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı

ortalamasıdır.
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(3) GANO, bir öğrencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geçen yarıyıllarda yazıl-

dığı tüm derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Bu ortalamanın hesaplanmasına

ikinci yarıyıl başarı notları belli olduktan sonra başlanır.

(4) Ağırlıklı not ortalamasının hesabında önce her ders için; o dersin AKTS’si ile öğ-

rencinin o dersten aldığı başarı notunun sayısal eşdeğeri çarpılır ve o dersin ağırlığı tespit edilir.

Daha sonra ders ağırlıkları toplanır, YANO toplam ağırlık ve GANO toplam ağırlık kümeleri

ayrı ayrı belirlenir.

(5) YANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin yarıyıl AKTS yükü verisine

bölünerek öğrencinin YANO’su hesaplanır.

(6) GANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin toplam AKTS yükü verisine

bölünerek öğrencinin GANO’su hesaplanır.

(7) Ortalamaların hesabında; öğrencinin yazılmış olduğu kredili dersler ile bu derslerden

34 üncü maddeye göre alınmış başarı notları ve sayısal eşdeğerleri göz önünde tutulur. GANO

hesabına tekrar edilen derslerden alınmış son başarı notu katılır.

Başarılı öğrenciler

MADDE 41 – (1) Öğrencilerin başarı durumları YANO ve GANO ile izlenir. YANO’su

en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır. Bir dönemin ders planında gösterilen derslerin tümüne

yazılarak başarılı olan öğrencilerden YANO’su 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-

4.00 olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi olurlar.

(2) Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversi-

tenin yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alır. Bu du-

rum ayrıca öğrencinin diplomasında da belirtilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’in altında olan öğrenciler

MADDE 42 – (1) Bu madde hükümleri; Üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği

fakültesi dışında kalan bölüm ve programları ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için

uygulanır.

(2) Dördüncü yarıyıl sonunda GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler üst yarıyıllardan

ders alamaz. Aynı şekilde başarısız öğrenci, başarısız dersi takip eden 4. dönemden ders ala-

maz.

(3) Bu durumdaki öğrenciler GANO’sunu 2.00 veya üzerine çıkarana kadar daha önce

(FF), olan derslerini tekrar ederler.

(4) Ders tekrarı ile GANO’sunu 2.00’ın üzerine çıkaran öğrenciler normal eğitim-öğ-

retime devam ederler.

Sınav sonuçlarının ve başarı notunun duyurulması

MADDE 43 – (1) Kısa süreli sınav sonuçları, ara sınav sonuçları, yarıyıl sonu sınavı

sonuçları ve bütünleme sınavı sonuçları dersin öğretim elemanı ya da ders kurulu koordinatörü

tarafından duyurulur.
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(2) Öğretim elemanı yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavından en geç on (10) iş

günü içinde takdir ettiği başarı notlarını Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim etmek zo-

rundadır.

(3) Başarı notları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 44 – (1) Öğrenciler, 43 üncü maddede sayılan sınav sonuçlarına, sonucun ila-

nını takip eden beş (5) iş günü içinde, ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlükleri

aracılığı ile itiraz edebilirler. Öğretim elemanı ya da ders kurulu koordinatörü yapılan itirazı

ivedilikle ve maddi hata yönüyle değerlendirir ve sonucu ilgili dekanlık veya müdürlüğe bildirir.

İlan edilerek kesinleşen başarı notlarına itiraz edilemez.

Mezuniyet projesi

MADDE 45 – (1) Bölüm veya programın özelliğine göre diplomaya hak kazanan öğ-

rencilere verilen mezuniyet projesi, mezuniyet için öngörülmüş toplam kredi yükünün en az

%75’ini tamamlamış öğrencilere verilebilir.

(2) Mezuniyet projelerine ilişkin ilke ve esaslar ilgili kurullar tarafından belirlenir ve

Senato tarafından onaylanır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 46 – (1) Kayıt oldukları lisans bölümleri veya yüksekokul programlarının

ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, bu Yönetmelikte gösterilen

staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.00 olan öğ-

renciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılır.

(2) Lisans bölüm veya programları mezunlarına lisans diploması, ön lisans programları

mezunlarına ön lisans diploması verilir.

(3) Diplomada, öğrencinin hangi eğitim-öğretim bölüm veya programından hangi

GANO ile mezun olduğu belirtilir.

(4) Üniversite yüksek onur veya onur öğrencisi olanların durumu diplomalarında be-

lirtilir. Lisans diplomasında dekan ve Rektör imzaları, ön lisans diplomasında yüksekokul mü-

dürü ve Rektör imzaları bulunur.

(5) Gerekli durumlarda öğrencinin durumunu açıklayan uluslararası standartlarda bir

diploma eki de hazırlanır.

(6) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerin ön lisans

diploması almaları veya yüksekokula intibak ettirilmeleri; Yükseköğretim Kurulu tarafından

çıkarılan 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini

Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yük-

sekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 47 – (1) Yabancı uyrukluların Üniversite öğrencisi olmaları halinde bu öğ-

rencilere ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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Kimlik kartı

MADDE 48 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kayıtlarını yenileyen öğren-

cilere Rektörlük tarafından bir yıl süre ile geçerli olan resimli bir öğrenci kimlik belgesi verilir.

Disiplin

MADDE 49 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-

lerine göre yürütülür.

İlişik kesme

MADDE 50 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi.

b) Öğrencinin 18/8/2012 tarihli ve 23388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alması.

c) Öğrencinin ruhsal hastalığı nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık ra-

poru ile belgelenmesi.

ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapması.

(2) Üniversiteden kesin olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin, ilgili dekanlık ya da yük-

sekokul müdürlüğüne dilekçeyle başvurması gerekir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite

tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(3) Kayıt sildirme istemi kabul edilen öğrenciye, öğrenim durumunu gösteren bir belge

verilir. İstek halinde öğrenciye lise diplomasının aslı verilir; diplomanın tasdikli örneği ile ka-

yıtta alınan diğer belgeler geri verilmez.

(4) Kayıt sildirme halinde öğrenim bedeline ilişkin esas ve usuller Mütevelli Heyeti ta-

rafından belirlenir.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 51 – (1) Öğrenciler giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hü-

kümlerine uymak zorundadır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili yönetim ku-

rullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 8/11/2010 tarihli ve 27753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni

Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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29/4/2013 

Orta sayfa 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

29 Nisan 2013 

PAZARTESİ 
Sayı : 28632 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 10. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/88 
Karar No : 2012/1532 
Davacı : K.H. 
Sanık : HÜSEYİN NİBAT/Veli ve Nigar Oğ. 01.01.1969 Gümüşhacıköy D.lu. 

Amasya, Gümüşhacıköy, Hacıyahya Mah. Nüf. kayıtlı Dere karşısı 
Bağlık Mah. Küme Evleri Bila No Çerkezköy/Tekirdağ adresinde 
oturur. 

Suç : 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET 
Suç Tarihi : 24/11/2010 
Karar Tarihi : 12/9/2012 
Yapılan yargılama sonunda yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 5271 sayılı 

kanunun 231/5 Mad. uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve 5 
yıl süre ile Denetimine, Denetim süresince herhangi bir yükümlülük belirlenmesine yer 
olmadığına, silahın TCK. 54 Mad. uyarınca MÜSADERESİNE dair gıyapta verilen karar, adresi 
belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28. maddesi uyarınca 
tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra 
tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK 
ÜZERE ilan olunur. 3122 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/256 
Karar No : 2013/226 
Mahkememizin 07/03/2013 tarih ve 2012/256 esas 2013/226 karar sayılı kararı ile 

hırsızlık suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 141/1,168/1,53/1-2-3,CMK 231/5-8 maddesi uyarınca 
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA dair verilen karar, Chimezie ve 
Goodness oğlu 01/01/1987 Nijerya Doğumlu sanık UCHE CHİMEZİE'ye dosyada adresi 
bulunmadığından karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden 
itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine dilekçe 
verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup İstanbul Ağır ceza Mahkemesine itiraz yoluna 
başvurulabileceğine, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceğine, 

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine, 
İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 3121 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 699,65 TL ile en çok 131.303,79 TL arasında değişen; 

06/05/2013 günü saat 16.00 ' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 69,96 TL, en 

çok 13.130,38 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Toplam 30 Adet Binek Oto ve Motorsiklet; 

açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah. Okul Sk. No: 7 Etimesgut/ 

ANKARA adresindeki ihale salonunda 07/05/2013 tarihinde saat 09:30’ da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 

internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04), (05), (06), (07) dahili 131 - 153 -162 numaralı 

telefonlardan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3605/1-1 

—— • —— 
KULPLU CAM BARDAK SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.000.000 adet Çaykur Logo Baskılı Kulplu Cam Bardak 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.05.2013 günü saat 14.00'e kadar Çay işletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere açıktır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3523/1-1 
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HEMZEMİN GEÇİT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/50599 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 - 4108          0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: 18 adet bariyer sürücüsü (komple), 22 adet 

Hemzemin geçit sinyal direği (komple) olmak üzere, 2 kalem hemzemin geçit malzemesi satın 

alınması işi. 

2 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Tarih ve Saati : 20/05/2013 Saat: 10:30 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir.  

4 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. 

bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3518/1-1 

————— 

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/50570 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000         0 346 2222314 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemiz Trafik Müdürlüğüne bağlı işyerlerinden 

Kars, Erzurum Gar Müdürlükleri, Amasya, Yapı Gar Şefliği ve Gömeç İstasyon Şefliğinde 

manevra sırasındaki telsiz görüşmelerinin kayıt altına alınması için 5 (beş) adet dijital ses kayıt 

cihazı montaj, kurulum dahil satın alınması işi.  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu 

Başkanlığına 20/05/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dökümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 30,00 TL. 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3519/1-1 
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10 ADET 8 M. İŞ GENİŞLİĞİNDE AZALTILMIŞ TOPRAK İŞLEMELİ PNÖMATİK 

HUBUBAT EKİM MAKİNASI DÂHİLDEN VEYA İTHAL 

YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 10 adet 8 m. iş genişliğinde azaltılmış toprak 

işlemeli pnömatik hububat ekim makinası dahilden veya ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın 

alınacaktır. 

İhaleye katılacak isteklilerce teklif edilecek pnömatik ekim makinaları ile Mayıs 2013 ayı 

içerisinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ceylanpınar ŞANLIURFA adresinde 

Komisyon huzurunda mısır anızlı tarlada hububat ekimi yapılacaktır. Deneme ekiminde teknik 

yönden uygun görülen makinelerin isteklisine ihaleye girebilmesi için “Yeterlilik Belgesi” 

verilecektir. Yeterlilik Belgesi alamayan firmalar ihaleye katılamayacaklardır. Makinelerin 

demonstrasyon amaçlı olarak İşletmeye getirilip götürülmesi ve her türlü masrafları istekliye ait 

olacaktır. 

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin 

edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Türkiye Halk Bankası Bakanlıklar 

Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır. 

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı 

tutarında olacaktır. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 20/06/2013 Perşembe günü saat 14.30’a kadar 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 

şekilde göndermeleri şarttır. 

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

ADRES:  

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Karanfil Sok. No. 62 

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 

Tel  : 90 (312) 417 00 47 

Fax : 90 (312) 425 59 55 3609/1-1 

————— 
1 ADET KABİNSİZ DENEME PARSELİ BİÇERDÖVERİ DÂHİLDEN VEYA 

İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR. 

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 1 adet kabinsiz deneme parseli biçerdöveri 

dahilden veya ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin 

edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Türkiye Halk Bankası Bakanlıklar 

Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır. 

3 - Bu ihale için teklif edilen tutarının %3 ü kadar geçici teminat verilecektir. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 31/05/2013 Cuma günü saat 15.00’a kadar Tarım 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde 

göndermeleri şarttır. 

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

ADRES:  

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Karanfil Sok.No. 62 

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 

Tel  : 90 (312) 417 00 47 

Fax : 90 (312) 425 59 55 3608/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 ÜNİTELERE AİT DEĞİRMEN ROTORUNUN İMALATI VE 

MİLİNİN ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

SEAŞ Genel Müdürlüğü Değirmen Bakım Servisindeki 1.-4. Ünitelerin değirmenlerinde 

kullanılmak üzere teknik şartname ve teknik resimde belirtilen esaslar dâhilinde rotor imalatı ve 

rotor milinin onarımı yapılıp teslimi işidir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: : 

Niteliği, Türü ve Miktarı : 1.-4. Ünitelerin değirmenlerinde kullanılmak üzere 

teknik şartname ve teknik resimde belirtilen esaslar 

dahilinde rotor imalatı ve rotor milinin onarımı yapılıp 

teslim işidir. 2 Adet 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihe müteakip 60 (Altmış) 

takvim gününde teslim edilecektir. 

c) Dosya No : OA SEAS 13/46         2013/49371 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 20.05.2013 Pazartesi günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı. 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve 50,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç 50,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. 

TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da 

kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. 

5 - Teklifler 20.05.2013 Pazartesi saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL. Adet). İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi 

düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihale kısmi teklif verilmeyecektir. Toplam bedel üzerinden değerlendirme 

yapılacaktır. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre 

yapılacaktır. 3463/1-1 
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1 ADET ANSYS MAXWELL 3D, 1 ADET ANSYS SİMPLORER  

ADVANCED SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

1 Adet ANSYS Maxwell 3D, 1 Adet ANSYS Simplorer Advanced hizmet alımı işi, 4734 

sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi 

uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/53793 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) ANSYS Maxwell 3D 1 Adet 

2) ANSYS Simplorer Advanced 1 Adet Alımı 

b) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

c) Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 (yirmi) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 10.05.2013 Cuma günü, saat: 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.2. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 20.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar 10/05/2013 Cuma günü, saat 10:30’a kadar Gazi 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3591/1-1 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 29 Nisan 2013 – Sayı : 28632 

 

ÖN YETERLİK İLANI 

Sakarya Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

İnce Film Kaplama Üniteleri Cihaz Alımı (2013), 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı 

Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön 

yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet 

edilecektir 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır 

İhale kayıt numarası :  

1 - İdarenin 

a) Adresi : SAÜ Rektörlüğü Esentepe Kampüsü-Serdivan/ 

SAKARYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0264 295 5191-0264 295 5186 

c) Elektronik posta adresi : metintan@sakarya.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve konusu : Sistem, Çok Yüksek Vakum, Çok Yöntemli Vakum 

(Elekron Demeti ve Termal Buharlaştırma) Plazma 

Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme, 3 Sistem için Ortak 

Su Soğutma Ünitesi ve BET Yüzey alanı ve Gözenek 

Boyutu Analiz Cihazı Sistemleri. 

b) Miktarı : 1 Kalem Cihaz 

c) Teslim yeri : SAÜ Rektörlüğü-Mühendislik Fakültesi Esentepe 

Kampüsü-Serdivan/SAKARYA, Prof.Dr. Hatem 

AKBULUT 

d) Teslim süresi : 180 (Yüzseksen) takvim günü 

3 - Ön yeterlik  

     değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : SAÜRektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı-

İhale Şube Müdürlüğü Esentepe Kampüsü-

Serdivan/SAKARYA 

b) Tarihi ve saati : 15.05.2013 Çarşamba 10.30 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı. 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu. 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname. 

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100.- 

Türk Lirası bedelle satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar SAÜ İdari 

ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı-İhale Şube Müdürlüğü Esentepe Kampüsü-Serdivan /SAKARYA 

adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 3456/1-1 

—— • —— 

NEVRESİM SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda evsaf ve miktarları belirtilen malzeme 

kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

 

SIRA NO MAZLEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 NEVRESİM TAKIMI 50.000 Adet 

 

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih / İstanbul“  

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17 MAYIS 2013 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 20 MAYIS 2013 günü saat 15:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3588/1-1 
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MUHTELİF MAL ALIMLARI YAPILACAKTIR 

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 

TAVŞANLI/KÜTAHYA 

b) Telefon No : 0274 614 10 07 

c) Faks No : 0274 614 59 94 

d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr 

2 - İhalenin; 

 

a) Niteliği ve Türü b) Miktarı 

c) Teslim Yeri / İşin 

Yapılacağı Yer 

d) Teslim Süresi/ 

İşin Süresi 

1-Elektrikli motopomp      

(İKN:2013/42742) 

591-GLİ/2013-279 

1 Kalemde 1 adet 
GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 
200 takvim günü 

2-Kırmataş 

(İKN:2013/43030) 

213-GLİ/2013-282 

1 kalemde 52.200 ton 

GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 150 takvim günü 

3- İç ve dış lastikler 

(İKN:2013/40536) 

80-GLİ/2013-283 

15 kalemde 144 adet 
GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 
30 takvim günü 

4- Lastik ve hidrolik hortumlar      

(İKN:2013-44293) 

111-GLİ/2013-305 

30 kalemde 14038 

adet 

GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 
60 takvim günü 

5-Demir çelik ürünleri 

(İKN:2013-45446) 

32-GLİ/2013-280 

70 kalemde 265.980 

kg. 

GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 90 takvim günü 

6- Muhtelif boru 

(İKN:2013/44158) 

108-GLİ/2013-300 

14 kalemde 5850 

metre 

 

GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 
90 takvim günü 

7-Emniyetli tip bot 

(İKN:2013/42850) 

260-GLİ/2013-281 

1 kalemde 1221 çift 

 

GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 
60 takvim günü 

8-PH 2300 Ekskavatör yedekleri 

(İKN:2013-43117) 

242-GLİ/2013-284 

3 kalemde 4 Adet 

 

GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 
180 takvim günü 

 

a) Konusu 

b) İhale Tarih ve 

Günü 

c) Son Teklif 

Verme Saati d) İhale Saati 

e) İhale 

Doküman Bedeli 

1 - Elektrikli motopomp 
13.05.2013 

PAZARTESİ 
14.00 14.00 40,00 TL 

2 - Kırmataş 
13.05.2013 

PAZARTESİ 
15.00 15.00 50,00 TL 

3- İç ve dış lastikler  

 
14.05.2013 SALI 14.00 14.00 30,00 TL 

4- - Lastik ve hidrolik 

hortumlar  
14.05.2013 SALI 15.00 15.00 30,00 TL 

5 - Demir çelik ürünleri 
15.05.2013 

ÇARŞAMBA 
14.00 14.00 40,00 TL 
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a) Konusu 

b) İhale Tarih ve 

Günü 

c) Son Teklif 

Verme Saati d) İhale Saati 

e) İhale 

Doküman Bedeli 

6 - Muhtelif boru 
15.05.2013 

ÇARŞAMBA 
15.00 15.00 40,00 TL 

7 - Emniyetli tip bot 
16.05.2013 

PERŞEMBE 
14.00 14.00 30,00 TL 

8 - PH 2300 Ekskavatör 

yedekleri 

16.05.2013 

PERŞEMBE 
15.00 15.00 40,00 TL 

 

f) Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale 

Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA 

g) Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat 

Teklifi 

h) Sözleşme Türü : Birim Fiyat Sipariş Mektubu 

4 - İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini : 

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adresde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye 

teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını yukarıda konu karşılığında 

belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur. 

b) - İhale Dokümanının Satınalınacağı Yer: 

TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 

TAVŞANLI 

5 - Teklifler : 

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri 

İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği 

gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler Tekliflerini; 

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 

istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde 

belirtildiği şekli ile kırmataş için 30 takvim günü, diğer ihaleler için 60 takvim günü olmalıdır. 

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler. 

11 - İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

12 - Yukarıda belirtilen ihalelerde (Elektrikli motopomp, kırmataş ve emniyetli tip bot 

hariç) kalem bazında kısmi teklif verilebilecektir. 

13 - İhalelere tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir. 

14 - Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaralar 

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001 

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005 

VAKIFBANK : TR390001500158007293619845 

İlgilenenlere duyurulur.  3596/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/146252 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe Ankara/Etimesgut 

Adresi 

İstanbul Yolu 5’inci Km. 

Carrefour Alışveriş Merkezi 

Karşısı Güvercinlik/Ankara 

Tel-Faks 0312 456 52 36-0312 278 05 67 

Posta Kodu 06377 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Hasdoç Yedek Parça Ticaret 

Limited Şirketi 
 

Adresi 
Yeni Sanayi Demir Cadde No: 72 

Ulus/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kızılbey V.D. 4580037592  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 53663  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3572/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/9687 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İzmir Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe İzmir/Bornova 

Adresi Kemalpaşa Caddesi Bornova/İzmir Tel-Faks 0232 479 48 06-0232 479 39 43 

Posta Kodu 35040 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
As Gıda Makina Tekstil İnşaat 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
 

Adresi 

Halkalı Merkez Mahallesi 

Dereboyu Caddesi Çalışkan Sokak 

Nu:4 Küçükçekmece/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0860015072  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 767927  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3572/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Başbakan Yardımcısı Bekir

BOZDAĞ’ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere
— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in

Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


